VVA-EXCURSIES

VVA-excursieprogramma
van kalender- naar schooljaar

14 of 21 april
Park Lingezegen

Het excursieprogramma volgde altijd het kalenderjaar. Om beter aan
te sluiten bij de schoolprogramma’s, gaan we ons nu aansluiten bij het
schooljaar. Dit betekent voor nu een kort excursieprogramma tot aan de
zomer. Highlight is onze buitenlandexcursie naar Ierland!

ëvalueerd. Hierop volgt een gezamenlijke
strategie voor monitoring van vismigratie
op de Overijsselse Vecht. Afgeleide doelen
zijn water- en natuurbeleving en recreatie.

juli
Better Wetter in Veenwouden

gebied verkennen. Maak kennis met de
historie, het ontstaan van de plassen via
veenontginning (het bruine goud). We
gaan in op het natuurbeheer, hoe boeren
daarbij samenwerken met Staatsbosbeheer. Tijdens een rondvaart maken we nader kennis met het gebied. Als de tijd het
toelaat bezoeken we een boezemgemaal.

We verdiepen ons in Better Wetter, een
toekomstbestendig watersysteem voor
Veenwouden, het veenweidegebied van
Noordoost Fryslân. Better Wetter is ondergebracht bij Kenniswerkplaats Noordoost
Fryslân, waar onderwijs, onderzoek en
ondernemers samenwerken aan vragen uit
de regio. VHL-studenten presenteren hun
ontwerpen voor het Bûtenfjild. De studenten onderzoeken de knelpunten en kansen
voor het vasthouden en schoonhouden van
water, en maken een integraal masterplan.

Organisatie: Martin Lenferink, regiocoördinator

Organisatie: Marije Kattewinkel, regiocoördinator

West

Noord

Organisatie: Henk Vrieling, regiocoördinator Oost

tweede helft mei
Reeuwijkse plassen

Het excursieprogramma heeft als thema Recreatie en water. Het programma staat grofweg in de steigers. We geven vast een voorproefje. De april-excursie naar Park Lingezegen is voor VHL-studenten en Helicon-leerlingen te bereizen per fiets of openbaar
vervoer. De meeste excursies zijn op een vrijdagmiddag. Docenten zijn ook welkom.
De website, dit magazine, de e-nieuwsbrief en social media houden je op de hoogte.
We hopen jullie te zien. Wilco van Hout, bestuurslid Regiozaken.

Door eeuwenlang turfsteken zijn de
Reeuwijkse Plassen ontstaan, een uniek
natuur- en recreatiegebied, een soort
Central Park in het hart van een metropool. De waterhuishouding is cruciaal,
alleen al omdat het gebied flink onder
zeeniveau ligt. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan we dit

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark van 1700 hectare tussen Arnhem en
Nijmegen. Het gebied is onderverdeeld in
thema’s zoals de ‘De Park’, ‘Waterrijk’ en
‘Landbouwland’, die ook weer karakteristieke onderdelen hebben zoals een stadspark met boomgaarden en pluktuinen,
Romeinse invloeden en waterpartijen met
een waterbergende functie. Een bezoek
dat voor alle studierichtingen interessant
is!
Organisatie: Gerben de Graaf, regiocoördinator

Buitenlandexcursie Ierland
Eind september/begin oktober reizen
we naar Ierland. We starten en eindigen
in Dublin. We bezoeken een natuurpark,
er is aandacht voor de agrarische sector
met de daarbij behorende Europese
subsidies en natuurlijk gaan we naar een
whiskystokerij/proeverij. Meer informatie volgt. De eigen bijdrage wordt nog
vastgesteld.

Helicon
VHL-studenten aan het werk in Bütenfjild (project Better Wetter).

maart
Bierbrouwerij Koningshoeve
Vanuit innerlijke overtuiging gaan monniken goed om met mens en milieu, en niet
omdat het een trend is. Bij kloosterbrouwerij Koningshoeve werken onder andere
mensen met leerproblemen en/of een
verstandelijke beperking. Grondstoffen
komen zoveel mogelijk uit eigen omgeving. Er wordt uitsluitend gebrouwen met
natuurlijke producten; rest- en afvalstoffen
worden hergebruikt. Zo gaat de bierbostel
naar de eigen bakkerij.
Organisatie: Trudy Bus, regiocoördinator Zuid
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2 mei (evt. 28 april)
Vismigratie in
Oost-Nederland

We krijgen een presentatie over het project Swimway Vecht, gevolgd door een
terreinbezoek. Swimway Vecht draagt bij
aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water om de vismigratie tussen
Waddenzee en IJsselmeer te verbeteren.
Migratieroutes zijn in kaart gebracht en
aanwezige migratievoorzieningen ge-
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